
            Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského  
R V.A.J.A.K., s.r.o., Kapitulská 28, 917 01 TRNAVA 

IČO 36333166   DIČ 2021790012   Č. REG. 14381/R – OKR. SÚD TRENČÍN 

 

 

Tel. č.: 0948/259 629, 0948/321 982, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk. 

V á s  p o z ý v a  n a  o d b o r n ý  s e m i n á r  

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM 
ÚČTOVNÍCTVE ZA ROK 2018 

 

Termín:    14. december 2018 od 8:30 hod. 
Miesto konania:  V.A.J.A.K., s.r.o., Kapitulská 28, 917 01 Trnava 
Lektor:   Ing. Miriam Matisová, BENEFIT CONSULT, s.r.o., Nitra  

Program:  
 

✓ Predpisy upravujúce účtovníctvo a ich zmeny od 01.01. 2018. Základné predpisy vzťahujúce sa k účtovnej 
závierke za rok 2018. Prehľad legislatívnych zmien vplývajúcich za zostavenie účtovnej závierky. Kto je povinný 
zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve ? 

✓ Účtovná závierka ako zákonná povinnosť účtovnej jednoty vyplývajúca zo zákona o účtovníctve. Kedy sa 
zostavuje účtovná závierka, lehota na podanie účtovnej závierky a lehota na zostavenie účtovnej závierky 
v podvojnom účtovníctve 

✓ Overenie si správnosti zatriedenie účtovných jednotiek podľa veľkostných kritérií - mikro účtovné jednotky, 
malé a veľké účtovné jednotky (rozdiely v účtovaní). Kedy sa musí účtovná jednotka povinne preradiť do inej 
veľkostnej skupiny 

✓ Účtovné prípady súvisiace zo zabezpečením úplnosti účtovníctva, overenie správnosti odpisov v nadväznosti 
na odpisový plán a na zákon o dani z príjmov, vyčíslenie rozdielu v odpisoch 

✓ Účtovná závierka v PÚ, účtovný denník a hlavná kniha, kniha analytickej evidencie; symboly a skratky používané 
v účtovníctve firmy, účtovný rozvrh; stanovenie hladiny významnosti v účtovnej jednotke; prípravné práce pri 
účtovnej závierke; inventarizácia majetku a záväzkov, fyzická a dokladová inventúra, inventarizačné rozdiely; 
výsledok hospodárenia, daň z príjmov a daňová licencia; časové rozlíšenie, kurzové rozdiely, nevyfakturované 
dodávky; splatná a odložená daň z príjmov, oprava chýb minulých účtovných období; kapitálové fondy, spoločnosť 
v kríze, zvýšenie základného imania, dodatočné finančné prostriedky, úhrada straty, odpis premlčaných záväzkov, 
započítanie vzájomných pohľadávok, kapitalizácia pohľadávok 

✓ Účtovné operácie len pri účtovnej závierke, doúčtovanie účtovných prípadov bežného roka;  precenenie 
majetku a záväzkov v cudzej mene opravné položky, rezervy, časové rozlíšenie 

✓ Zákonné požiadavky na zostavenie individuálnej  účtovnej závierky – právny dôvod a lehoty na zostavenie 
riadnej, mimoriadnej a priebežnej účtovnej závierky 

✓ Overovanie účtovnej závierky audítorom a vyhotovenie výročnej správy, uloženie správy audítora a výročnej 
správy v registri účtovných závierok, zverejňovanie individuálnej účt. zav. v registri účt. závierok 

✓ Diskusia, riešenie námetov účastníkov seminára 
 

Účastnícky poplatok:   54 € s DPH (45 € bez DPH) 
*je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z. z., §3, ods.1, v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu, občerstvenie, pracovný materiál, obed a režijné náklady.  

ÚČASTNÍCI OBDRŽIA PRACOVNÝ MATERIÁL. 

 Záväznú prihlášku zašlite do 10.12.2018 e-mailom na horeuvedenú adresu. Do tohto termínu prosíme tiež 
uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu:  

Č. ú.: 2628800766/1100, KS 0308, VS 14121811, IČO 36333166, IČ DPH SK2021790012, 
IBAN SK02 1100 0000 0026 2880 0766 

 

 V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo 
Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme osobitnú 
pozvánku. Možnosť "kurzov šitých na mieru" pre firmy: po dohode, pri dostatočnom množstve účastníkov, vzdelávanie 
priamo vo firmách v dohodnutom čase.  Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, tel. č.: 0948/259 629, e-mail: 
kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk. 

                                                                                                                        PaedDr. Miroslav Hloben, CSc. 
                           riaditeľ pobočky V.A.J.A.K., s.r.o. v Trnave 

P R I H L Á Š K A  
na odborný seminár  „Účtovná závierka podnikateľov v PÚ za rok 2018“ – 14.12.2018 

 

 

            Meno a priezvisko                            Názov a adresa zamestnávateľa              tel. číslo: ................................................ 

1............................................................. ............................................................... e- mail: .................................................. 

2............................................................. ............................................................... IČO: ....................................................... 

3............................................................. ............................................................... IČ DPH: ................................................. 

Číslo účtu / IBAN: ........................................................................................................ DIČ: ....................................................... 

V prípade Vašej úhrady prevodom na účet v súvislosti s riadnym vystavením faktúry Vás prosíme o vypísanie Vášho čísla účtu na 
prihlášku a pri platbe uveďte Vaše identifikačné číslo organizácie, resp. firmy (IČO) ako špecifický symbol (ŠS). 

A) Účastnícky vo výške ....... € bol uhradený dňa .............. z č. ú: .......................................................................................................                                       

B) Ak bude platba v hotovosti, prosíme označiť krížikom  .                                    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                                                                                                                                    pečiatka a podpis            
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